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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l a valoració de les justificacions
de les ofertes econòmiques considerades desproporci onades o anormals respecte
als LOTS 1, 2, 5 i 7 en relació a la licitació del  contracte del subministrament  de
productes de neteja i de tractament d’aigües per el s centres residencials de l’IMAS.

Assistents:

President:  Sr.  Bartomeu  Márquez  Coll,  en  substitució  del  director  gerent  de  l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió

Econòmica de l’IMAS. 

Secretari:  Sra.  Antonia  Nicolau  Llabrés,  tècnic  d’Administració  general  de  la  Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

No assisteix cap representant en nom de les empreses licitadores.

A Palma, 1 d’abril de 2015

A les  9  hores  i  30  minuts  s'ha  constituït  la  Mesa  de  Contractació,  en  la  forma que
precedeix, per procedir a la valoració de les justificacions de les ofertes econòmiques
considerades desproporcionades o anormals en relació a la  licitació del  contracte del
subministrament  de  productes  de  neteja  i  de  tractament  d’aigües  per  els  centres
residencials de l’IMAS presentades per les següents empreses:

- LOT 1 i LOT 2: NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA, SL
- LOT 5: INDUSTRIAS ARGUI, SA 
- LOT 7: DISTRIBUCIONES SILLERO, SL

La secretària de la Mesa manifesta que aquestes empreses en resposta al requeriment
de la Mesa reunida el dia 10 de març de 2015, han presentat en termini, escrit en el qual
justifiquen documentalment la possibilitat d’executar el contracte al preu ofertat.

A la vista d’aquestes justificacions, els administradors de les residències  han emès un
informe tècnic de valoració de data 23 de març de 2015 el qual s'incorpora a la present
acta.  A l'informe es conclou que les ofertes de  NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA, SL,
INDUSTRIAS ARGUI, SA i DISTRIBUCIONES SILLERO, SL poden ser complides.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració.
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La Mesa de contractació  acorda proposar  a l’òrgan de contractació  l’adjudicació  dels
LOTS 1, 2, 5 i 7 del contracte de subministrament  de productes de neteja i de tractament
d’aigües per els centres residencials de l’IMAS a les següents empreses:

- LOT 1 cel·luloses:  NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL
- LOT 2 estri de neteja: NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL
- LOT 5 productes químics i netejadors:  INDUSTRIAS ARGUI, SA
- LOT 7 sal marina en gra o pastilles:  DISTRIBUCIONES SILLERO, SL

A les a les 9 hores i 40 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 

La secretària de la Mesa     Vist i plau
El president de la Mesa

Vocals:

          La secretària delegada La interventora delegada

          Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

                            La cap de la Secció d’Ingressos
                             del Servei de Gestió Econòmica

                              Francesca Ramis Ferriol
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